
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH PŁETWONURKÓW BRONIEWSKIEGO 12 37 41-800 ZABRZE ZABRZE
ŚLĄSKIE  KRS 0000204986

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas działalności jednostki jest nieograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 r

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie w dającej się
przewidzieć przyszłości oraz nieznane nam są okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania
przez Stowarzyszenie  działalności.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Przyjęte zasady rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości

metody wyceny aktywów i pasywów przyjęte w 2019 roku zgodne są z ustawą o rachunkowości
zapisy księgowe były prowadzone według kosztów historycznych
środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniono według cen nabycia  lub kosztów wytworzenia
środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł netto umarzane są jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
środki pieniężne wyceniane są według wartości nominalnej
należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny po pomniejszeniu o odpisy
aktualizujące
zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań, których uregulowanie
zgodnie z umową następuje przez wydanie innych niż środki pieniężne aktywów finansowych lub wymiany na instrumenty
finansowe, – które wycenia się według wartości godziwej
przychody i koszty – zgodnie z zasadą memoriału, ujęte są wszystkie przychody  i koszty dotyczące danego roku niezależnie od
terminu ich zapłaty
wynik finansowy Stowarzyszenia za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jego rzecz przychody
oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów oraz ostrożnej wyceny.
w roku 2019 jednostka nie dokonała zmian w sposobie sprawozdania mających wpływ na wynik finansowy
w sprawozdaniu finansowym Stowarzyszenie wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną

Data sporządzenia: 2020-03-25

Data zatwierdzenia: 2020-09-15

Irena Mechlińska

Ryszard Madej Prezes Zarządu 
Wojciech Tulaja V-ce Prezes Zarządu 
Zbigniew Zajdel Członek Zarządu 
Marcin Smoliński Członek Zarządu

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości
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